'Вшгирегиениоги Jtauinukz
OvCnoly пошгшкр e uoBekga cu to m g u своешо auye, ошкдаку myiouio.
QapeMy kg cu рож оаиме g a ja орбгремс поаеснаша ш ријат иа и ga
осшанемг несиознаени аугг, без> (верба <во себеси и gpyudue?
‘В каш ргш ниош иаш ник. genouokuo п а ш уш н ш наш аш а
ташрешносш и <вреуно ги бгагжу нашише неосжшаени мгсша, пражјки
напори т гишо г можуо поТоаема еаекшри^икауџја ..
Сгкакр gcka за погоагмо краичесшво гагкшричесшво се пошребни
но ш изљори на енергија, но акр нг Го т береме пагиош на погоасмтиа
авешаина и погоасмаша ogioBopnocui, ш непрешгуносша на нагиишг
ш аш реш ш усшуџ Moy<g ga не cuajge ризикрш ga naugeMc на нгкдј
ш иаш ч, манијак^гиш kugnauep .
Сигцификдша и нгпроуенат аш а гоагм иш на програмскаша
oпpegeaбп на Фиаоз,офскџош <ракуашеш е баш ‘в о м окносш а т
вш ш реш но папарвам и себеосвешаушње.
U rnky, gaau би м о ^га о g a се говори т тојманшшички рабош ниуџ
бгз, согкш вт т аш ргш сн и т ор и без. свој сопсш вен ш аш реш ен
пашник??!
гЕ<ве, мојов ш аш реш ен пашник^ м и ја ganoKg gecnatua рака и го
зш рш ува о ш скромно објаснение.
СВнагирешен ‘В асиагвски
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Според Мислењето на Министерството за култура бр. 08-2765/2 од
14.04:1995 годииа. за ашсанието "Внатрешен Патник" се плаќа
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Шшо сакав да
кажам?
Прво нешто околу името. Се
двоум евм е п ом егу иАпат ија" и
иВнатрешен патшик". Р езулт атоШ ви е познат , иако отфрлената алт ерн ат ива п одобро би ја
о т с ли к а ла сосШ ојбата која е
присутна на наишот факултет.
Списанието, информаторот,
вес н и к о т (и ли неш т о д р у го ,
можеби?) што Го држите во рацете
е резултат на неколкумесечна работа базирана на прост есап спрема
кој, кадрите продуцирани од десетинатш институти од скоро сите
области на општествените науки,
можат да направат едно вакво
списание.
Важно е дека првиот чекор е
направен, првиот број е издаден и е
онаков, каков во моментов ние студентште па и проф есорит е на
Ф и ло зо ф ски ф а култ ет го заслужуваме.
Концепцијата на списанието
е замислена да овозможи студентите на Филозофски Факултет (аи
други), да добијаат шанса да се
слуиши нивниот Глас пред се на професионален, а потоа и на културен ,
спортски и на друг план. СоГласно
со конт екст от би Ги поканил на
соработка сите оние кои се спремни да го искажат својот стаѕ имис лењ е на едно од Горенаведените
полиња.
Е сега. . . Би можел нашироко
да пишувам до бесвест за оформување на култ урно јадро, за оформуѕање на филозофско - опшествено инт елект уалн а екумена која би
била авангарда на факултетов, и
така натаму и така подлабоко, но
би кажал уште нешто:
- А к о се см ет ат е ео оние
неколку % кои можат со своите
дела д а го побијат мислењето дека
сме курсисти, а не студентш, повелете, побарајте не во просториите
на Студентскиот Сојуз. Со заедничка работ а можеби ќе ја раздвижиме зачмаеноста која владее на
наиште институти.
Сите ве сака
Главен и одговорен уредник
Гуровски Игор
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Почитуван професоре,
Согледувајќи ја структурата на Филозофскиот
Факултет, а посебно блискоста на одделните
членки кои всушност ја оличуваат Факултетската
„личност", си зедов слобода да ве замолам за мало
внимание, изнесувајќи размислувања во кои
заеднички интерес ќе најдат сите одделни членки Институти.
Како и кај многу други заедници во чиј состав
влегуваат повеќе заинтересирани субјекти, така и
Филозофски Факултет е т.н. мултиструктурна
институција, меѓутоа она што може многу видливо
да ја остварува напредната насока - богатството на
различности кои едни со други си помагаат
изградувајќи се, се повеќе, наспроти еднобразните
структури, истовремено може многу лесно да
предизвика атмосфера на безволност, неактивност,
ненаучност, површност и краткотрајност во било
која работа, доколку одделните членки недоволно
ја прифатиле тежината на специфика, недоволно
сериозно се прифатиле себеси, а со тоа и сите
обврски од заеднички интерес ги пасивизираат.
Е токму таа „специфика на поединецот" во
рамките на Филозофски Факултет треба да се
индивидуализира но во колективитет, со тоа што би
се овозможило развој на поединецот - развој на
заедницата.
Воочлив впечаток е дека оние за кои постои
факултетот - студентите, не само што недоволно
успешно ја сфатиле својата специфика, докажувајќи со мошне малата активност на часовите и
безмалку незабележливиот интерес за проширена
активност, како и некрвноста за остварување на
подобри позиции во рамките на својот статус, туку
мошне е мизерна и соработката помеѓу одделните
студенти од различни Институти.
Како ќе функционира системот - факултет,
ако заедничката активност се сведе само на времени контакти помеѓу професорите и асистентите. А,
каде се тука оние кои му даваат смисла на постоењето?
Искрено да Ви кажам понекогаш ми е срам да
го гледам збунетото лице на студентот кој доаѓа на
факултет за „да помине на редот и да си отиде да бирократизира". А тој студент најчесто би требало
да ги употребува мислата, говорот и творечката
моќ на „централниот нервен систем"!?
Најголемото задоволство на таквиот студент е
да му се допадне на професорот или асистентот, a
можеби и на библиотекарот заедно со госпоѓите од
„студентски прашања"?а не да дојде во конфликт со
нив, докажувајќи некои свои вистини, правдини,
предлози и други интелектуални можности кои
„течат" низ мозокот, па надолу низ целото тело.
Ако луѓето се осмелуваат Фројд да го критикуваат, тогаш не знам зошто луѓето не се осмелуваат
истото да го направат без да ползуваат одбрамбени
механизми кога ќе се најдат во близина на објектот
што дома толку енергично го напаѓале, самозала4

Виатрешен Патник

жувајќи се и себеси и другите за вредноста што во
тие моменти ја поседуваат?????
Значи подобро е Фројд да се критикува, отколку госпоѓата на „студентски прашања"?!
Очигледно таквата студентова моќност(?) им
одговара на одделни професори и асистенти, а дека
им одговара многу сликовито покажуваат кога
некој студент ќе се обиде да им се спротистави,
изнесувајќи свои ставови или ако не свои тогаш
прочитани но сепак поинакви, професорот или
асистентот наместо да ја поддржат крвноста на
мислата, тие мошне удобно или можеби и изнервирано му даваат на знаење на мислителот многу да
не мисли и во друга прилика да не одзема толку
„големо" време кое можело да се искористи за
многу посериозни цели. Изгледа дека во сета ситуација не се зема во обѕир моментот на инфериорност кога се најдуваат немислечките студенти но
заради нив и мислечките, во моментот кога некои
мешлесто-разлигавени бизнисмени, директори итн.
парајлии, говорат со мошне голема гордост за
смислата на живеењето, за потеклото на човекот,
за визиите на тукашната и пошироката динамика на
човековата личност. Ние им се додворуваме, одобрувајќи ги нивните ептен сериозни мисли, а заради
да не честат една пијачка „најди се, напиј се, купи,
продај".
И да поминам на она што всушност сакав да Be .
замолам: Be молам да се заинтересирате за претходно кажаното и колку што се може да се подобрат состојбите, но посебно Be молам да направите
напори во консултација со Вашите колеги и колешки од другите Институти за оформување на студентска организација која не само што ќе користи
за задоволување на интересите на студентите
поединечно и во рамките на Институтите, туку ќе
ги задоволи интересите на студентите во целост (за
Филозофски Факултет), овозможувајќи поголема
соработка и заеднички акции. Студентската организација да биде епицентар на кохезивност за студентите - најбројните припадници на факултетот.
ДА СЕ ОБИДЕМЕ ЕДНА ТАКВА ОРГАНИЗАЦИЈА ДА ПОМОГНЕ ВО ПРОМЕНАТА
НА СТУДЕНТОВ АТА ЛИЧНОСТ, A CO TO A
ДА ИЗВРШИМЕ ОДРЕДЕНИ ВЛИЈАНИЈА И
ВРЗ ОСОВРЕМУВАЊЕТО НА ПРОФЕСОРОВАТА ЛИЧНОСТ!
Се надевам дека мојата искрена желба ќе наиде
на соодветна потпора кај Вас почитуван професоре.
Be поздравувам,
Илчо Василевски
Ова писмо Го добија Деканот и речиси сите
шефови на катедри на Институтите на Филозофски факултет.
Исто како u да не Го добиле... барем јас имам
таков впечаток!?
Нека се здрави и живи, и ние сме слични на
ним!!!!!
Ајде да се промениме.. со молба?

■

Дали постои западна култура ?
Етрурската цивилизација колку што ни е
познато е најстарата западна култура. Таа
претставува цврста подлога за создавање на првата
западна цивилизација со пошироко значење Римската. Рим ја започнал својата експанзија со
покорување на Латино регионот. Следниот чекор
бил обединувањето на Апенинскиот полуостров
(Италија) под римска власт. Со победите на исток и
во Африка подоцна Републиката ќе стане најмоќна
сила во регоинот на Медитеранот. Римското
царство ќе се претвори во светска екуменска
држава, бидејќи го зафатила скоро сиот дотогашен
познат свет ориентиран кон Средоземноморието со
исклучок на Месопотамија, ниту пак далечните
Индија и Кина за кои немале ни слушнато. По ерата
на слава доаѓа периодот на стагнација што
резултирало со поделба на Империјата. Западниот
дел наскоро после тоа се соочил со сопствениот пад.
Средниот век е тежок период за западната култура.
Многу векови ќе треба да поминат до ренесансата
која доаѓа како обнова на западната култура. Со

големите географски откритијаќе допре преку
атлантикот до Америка која не влијаела врз
западната култура. Во времето на
Просветителството таа ќе се збогати уште повеќе.
Преродбата пак ќе ја вивне до големи височини .
Денес нејзин носител е Европската унија. Денес
таа станува се повеќе општо европска, како
резултат на долгорочниот процес -борбата помеѓу
истокот и западот . И подалеку од тоа, поради
своите универзални вредности, таа го заслужува
името светска култура -светска цивилизација.Тоа е
последен чекор кон една космополитска
држава,нашата мајка -планетата Земја.
Овој краток предлог-текст беше испратен од
Хелсиншкиот парламент на Македонија со кој јас
конкурирав за балканската конференција на
CEP(civil education programm) во БуГар ија, одно сн о во
нивната софиска филијала.
Арсов Трајче
Институт за Историја
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ЗА ТРАГИЧНОТО ЧУВСТВУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ
Стремежот и обидот да прони- Дон Кихот не е ли неутолива желба
кнеме во филозофијата на Мигуел за живеење? Сега тргнуваќи од
де Унамуно во неговата вечна бор- личната доживеалица и враќањето
ба и противречност на постојаната од религијата во конкретната
борба која се манифестира во стварност доаѓаме до Унамунововечната борба со самиот себеси. то "Трагично чувствување на жиГлавен проблем кој се пролонгира вотот", до секогаш неизбежната
во целото дело е спротиставување- стварност, или пак до Сартровата
то или пак ускладувањето на чув- "Тегобност" која во основа ја
ствата и разумот. И каква р тогаш раѓаат трагедијата како судбина на
смислата на Спинозовата AMOR човекот и тука доаѓаме до значајDEI INTELEKTUALIS ? односно интелектуалната љубов кон бога? И
токму во ускладувањето на овие
две дијаметрално спротивни значења според Унамуно е основата за
пропаѓањето на секоја филозофија. Токму во бездната на егзистенцијата и есенцијата се јавува
трагичниот глас на овај поет кој
вели: "Пуштете ме да сонувам. Ако
мојот сон е мојот живот, тогаш не ната дистинкциЈа на Koja укажа
будете ме".
уште и Киркегор, дистинкција на
Токму тука во расчекорот на трагичното и мистичното, а таа
разумот и животот, рационалното разлика се состои во тоа што ние
и ирационалното се јавува разумот во мистичното целосно и без акцикако непријател на животот до ди- ја се предаваме, а во трагичното се
јаметралната спротивност на се она бориме во овоземниот живот кој се
што е разумско, како неживотно, стопува со смртта и ја познава како
а се она што е животно како ира- нешто што нагло го прекинува неционално. Токму во тој несклад, во говиот тек на секогаш иманентнатаа трагика на човечката егзистен- та стварност.
ција како единствена надеж се реВо почетокот на ова дело како
флектира страсната желба на соп- што дознавме во кое можеби е
ствената бесмртност. Па зарем фундирана и суштината на Унамусуштината на секоја религија не е новата филозифија, филозофија
во вербата на сопствената бессм- која е најблиска до човекот, до оној
ртност, каде и најжестоките сцени човек што го гледаме, што го
од Дантеовиот Пекол изгледаат слушаме, оној што се смее, тагува
поубаво од самата ништожност. Се или пак восхитува и токму тој
јавува и христијанството како ду- човек, а не идејата за него во спроховна вредност што води корени од тиставување на мислењето на
најинтимното во човечката инди- некои филозофи, за Унамуно е освидуа, неминовно води во агонија , нова и главен предмет за цела
т.е. борба, во секого од нас. И дали филозофија. Во трагичноста на инвоопшто во нашиот живот можеме дивидуалното живеење во посебнода се потпреме на Исус и дали ако то што логички погледнато е дел
тоа го направиме, најсреќни сме од од целината, и како нејзин дел
сите други луѓе? И што ако, како значи индивидуалната трагика ја
што велат атеистите, нема воск- подразбира и колективната трагереснување, тогаш залудна е вера- дија, како SUI GENERIS на човечта наша, залудни се сите наши кото живеење и во поставувањето
надежи и токму во тој сомнеж е на вечните прашања: зошто сум?,
фундирана целокупната трагика на кој сум?, каков треба да бидам?
Трагичното е она низ кое се
целокупното живеење.
Но, сепак сега тука се наметну- реш аваат овие фундаментални
ва проблемот на мигот во кој човечки прашања, а каде и да го
живееме. Зарем целата борба на споиме трагичното секогаш виси
б
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прашањето: зошто смртта? И од
каде свесното прифаќање на смртта во човечката егзистенција?
Во вечната борба и агонија на
животот, човекот е оној кој, Спинозистички кажано, постоењето го
бара во напорот да се опстои во
своето битисување, па прашањето
на трагичното е да се биде, и тоа
да се биде во својата суштина. Па
зарем друго значење би имало она
трагичното Шекспирово
TO BE OR NOT TO BE
ако не да ce биде или да не
се биде воопшто, сега кога
во спротивност на секоја
религија иднината е содржана во сегашноста, иднината е во мигот во кој
сега живееме токму тука
во полна смисла доаѓаме
до Хорациевото CARPE DIEM каде
приоритет и даваме на нашата
душа, а не на нашиот живот зошто
Кој сум јас прашува Оберман и
вели:"3а светот ништо, но за себе
се!".
Дали суштината на секоја религија не е очајничката надеж на
верата во бесмртноста, дали пак кај
уметникот и неговото творештво,
каде е фундирана неговата очајничка потреба за бесмртност и токму во таа борба на крајот го произведува трагичното чувство на
животот. Дали да им веруваме на
чувствата т.е. на чувството на мојата бесконечнОст или пак тоа е
единствена проекција на мојата
единствена желба за вечноста на
моето постоење или пак на разумот
што сето тоа го порекнува или пак
во сомневањето на безбожниците?
Како и да е повторно сме очи в’очи
со сфингата и се прашуваме зошто
сме на овој свет и која е нашата
мисија? Од каде доаѓаме? Дали
доаѓаме од бога и дали во него повторно се враќаме?
Сето ова го произведува трагичното чувствување на животот,
трагиката која е основа на јуначки
подвизи кои го моделираат трагичниот јунак, оној кој е решен на
редикални чекори и подвизи каков
што е Шекспировиот Отело. Но, не
само тогаш низ трагичното ние
дознаваме дека постоиме, дека пос-

тоЈат и оние кои ги сакаме, тука е
нашето будење во автентичниот
живот и нашето соочување со себеси во вечниот копнеж за доаѓањето
на сопствената суштина.
Дали сега тука ќе се сложиме со
Унамуно кој вели дека трагичното
чувствување на животот се состои
во нашата свесност дека секогаш
сме соочени со крајот на нашето
постоење или пак ќе се обидиме да
го разбереме Н. Хартман и сфаќањето дека трагичното не е содржано во самата смрт, бидејќи
смртта како нешто нај дефинитивно секому му е дадена, туку во
пропаѓањето на човечките вредности и во трагичното трансцедентирање, соочување кое се темели
на еден етички принцип и психолошки закон кога човекот сфаќа
дека пропаѓа. Трагичното не е само
во пропаѓањето, туку и во нејзиното повторно проникнување, па самата егзистенција на трагичното ја
наоѓаме трохтомијата: раѓањето,
смртта и бесмртноста. Дали има
право Ками кога вели дека животот не се разрешува со смртност
туку со бесмртност? Сега во допирна точка доаѓа трагичното на
светот и човекот и сега доаѓаме до
едно од најрадикалните прашања:
"Каков е овој свет?". И дали од
карактерот на тој свет не извира по
својата природа и суштината на
трагичното?
Тргнуваќи од Ничеовото сфаќање дека ние живееме во од бога
напуштен свет на целосна грешност, а се наметнува прашањето
какви се човечките шанси во тој
свет. Од гледиште на трагичното
шансите постојат, шансите кои им
се дадени на исклучителните, на
оние кои можат да кажат не на зл о
то и злосторот, не на неслободата,
они£ кои си ја презираат смртта и
ќе се извишат над неа. Се поставува прашањето "Како да станеме
незаменливи; како од теоретските
факти да направиме практична вистина?". Секој човек е единствен и
незаменлив и не може да биде друг
освен самиот тој, а нашата душа, a
нашиот живот вреди колку целиот
свет.
Мимоза Антоновска
Институт за филозофија

Поглед кон иднината низ
призмата од пропаднатите
вредности
Беда. Сивило од разочарување
и колебање.Прашума од високи и
разгранети стебла.Прегниени
еден врз друг на работ од прсшаста лисјата почиваат во мир. A
ветар?!! He, нема. За жал и тоа
се случува. Се прашуваат: "Ќе ги
исече ли некој дрвјата па и ние да
го видиме денот"?
Долга е таа приказна, приказна без крај. А почетокот? Тој можеби е тука околу нас. Завртете
се и побарајте го! А главата? Па
таа е толку мала да го открие тоа.
Зарем не е подобро мислите да ги
насочиме кон духот? А тој пак
затворен во едно тело, тело
својствено за секој од нас да се
прашува и полемизира . . . : "Што
е добро за мене?; зошто е тоа
подобро од ова ?; кој е подобар
од нив?" итн. И додека разговорот помеѓу духот и мислата
трае, ние, суштества со лик на
човек, лутаме. Следејќи ја трагата на вредностите кои за среќа
барем постоеле, на прагот сме на
вредносен крах. Борбата за непропаѓање во бездната од нас
прави борци против судбината. A
судбината пак, можеби изненадена од тоа што се случува дига
раце од нас и се прашува:"Кој ли
ова ми го направи ?".

Во еден таков свет, свет без судбина и без нашето големо "јас",
живееме како производ на човештвото.
Секој на свој начин го влече
"јажето на пропаста", бегајќи надвор од реалноста. Способноста на
умот за бегање од стварноста е за
почит, но неговата способност за
сфаќање на реалноста е голем
предизвик и потег за опстанок.
Овие движења за опстанок со право би се нарекле хуманистички, a
самиот чин спас од "јажето на пропаста". Третирањето на хуманизмот како вредност е првата и
основна вредност која треба да се
вреднува. Самата таа постапка ќе
ја потврди вредноста на нашиот
дух и мисла. А сликата за себе пак
како вредност е основа за создавање на скала за вреднување.
И додека природата преку брановите остава трага на карпите,
преку земјотресите жртви и разурнати куќи, со човекот би требало
да ја пишува историјата. А таа,
колку е зад нас толку, е и пред нас.
Честа да запливаат во новите води
на историјата ќе им припадне само
на малкумина од нас. Да се потрудиме да го потполниме тој број.
Илиев Деан
Институт за педагогија
Внатреше! I Псггник
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КРАЈОТ НА ИСТОРИЈАТА
го,

„Сакајте ја праведноста, вие судии земски, мислете за Господ со добрина и со чисто срце. барајте
затоа што ќе го најдат оние кои не Го искушуваат и ќ еи м с е покаже на тие кои му веруваат. "
Соломон

Во последно време се забележува тенденција- от разговор со двајца мислители, ами во крајна линита кај поголем дел од населението да се даваат прог- ја се олицетворува во конкретни општествени понози, блиски или малку подалечни за тоа дека литички институции - за младиот Х егел во
доаѓаме до некоја пресвртница или уште подобро до револуционерната наполеонска држава, а за постанекаков крај или разврска во човековата историја. риот Хегел во пруската монархија на дваесеттите гоОва не е сосема нова или оригинална тема на размис- дини на 19-от век. Маркс пак, како целиот свој живот
лување бидејќи во досегашната човекова историја да се обидувал да докаже дека Хегел не е во право,
се забележ уваат вакви појави уште од најстари не заради можноста за престанок на историјата, туку
заради Хегеловиот исказ дека крајот е веќе настанат.
времиња, такаречено од прапочетокот. Но она што
Ние сеуште живееме со последиците на Марксовото
е значајно да се истакне кај денешниве вакви појави
настојување да се соочи со Хегел. Тоа н# натерува
е дека тие им аат н еко ја неопределена и
повторно да размислиме дали Хегел сепак бил во
песимистичка конотација. што не учат најраните
право согледувајќи го крајот на историјата во либевакви предвидувања или уште подобро наречени
рално демократските држави на француската и
пророштва за идниот крај на историјата или во крај- американската револуција.
на инстанца, на самото постоење воопшто. Пред да
Иако на таканаречените прашања од вредност
одговорам на овие праш ањ а да ја искористам може да се добие одговор проучувајќи ја историјата,
м ож носта да изнесам едно мош не интересно нивните објаснувања во крајна линија се достапнџ
гледиште за "Крајот на историјата" што е многу до- само на архитектонската наука - филозофијата. A
бро изложен во Американското списание "Преглед" првиот филозоф кој ги сватил двете,како значењето
од 1990/91 бр. 252, каде автор на овој есеј е кај нас не на историјата за филозофијата така и значењето за
толку познатиот политиколог Френсис Фукујама филозофијата во историјата, е Хегел. Секој кој ја
(Francis Fukuyama), но во светот познат како една прифаќа историската премиса дека вистината исод најекстровертните и моментално најпопуларни ториски земено е релативна, се соочува со прашафилозофски личности. За оние читатели кои не би њето за крајот на историјата, дури и ако за тоа не е
имале можност да дојдат до оригиналниот текст да свесен.
кажеме само дека Фукујама има студирано филозоНо мораме да признаеме дека во светот се одифија кај уште поконтроверзниот Алан Блум (Allan грува една значајна револуција и дека во таа револуBloom) со напишаниот бестселер "Затворањето на ција најважни се идеите. Мора да значи нешто кога
Аамериканскиот дух" (The closing of the American генералниот секретар на Советската комунистичка
Mind), (Преглед бр. 243). Докторирал на Харвард партија изјавува дека неговата партија нема моноуни верзитетот за политички науки со теза за пол на вистината. Порекнувајќи дека се одигруваат
Советскиот Сојуз и Среден исток, за потоа да пре- значајни промени во комунистичкиот свет би значело
мини во Секретаријатот за Надворешни работи на да се пропушти шансата да се сфатат огромните моСАД со нагласок дека неговите идеи во никој поглед рални слабости кои се покажаа во комунизмот во посне ја одразуваат политиката на Соединетите Држави. ледните години.
Хегел меѓутоа го поставува клучното
прашање.
Тој е првиот голем современ филозоф кој
Според Фукујама, сваќањето дека историјата
го
порекнува
постоењето: човечката природа (односможе да достигни до својот крај ќе ги изненади само
но
природата
воопшто) ниту е стална, ниту е
оние кои не се запознати со хегеловско - марксиуниверзална;
незе
првенствено ја створил човекот во
стичката традиција. "Историјата" за Хегел може во
текот
на
неговата
историска еволуција. Тој процес
потесен смисол да биди сфатена како "историја на
на
самостворување
не е меѓутоа ни случајна ни бесидеологијата", или историја на мислите за примарните
целна
творба,
туку
го
следи правецот кој го диктира
иачела, која ги опфаќа принципите кои управуваат со
разумот,
човечката
природа,
со други зборови се
политичката и општествена организација. Крајот на
променила
во
последните
два
милениуми: нашата
историјата во таа смисла не претставува крај на светссовремена
демократско
егалитарна
свест во извеските збиднувања, ами крај на еволуцијата на човечките
на
смисла
е
една
стална
придобивка,
дел на нашата
мисли за примарните начела. Тоа привидно стеснување
фундаментална
"природа"
исто
онолку
колку потрена дефиницијата на историјата е всушност обид таа да
бата
за
спиење
или
страв
од
смртта.
Значајното
хесе продлабочи, да се направи разлика помеѓу
геловско
прашање
гласи:
дали
долгиот
процес
кон
суштинското и случајното во човековите односи. Од
перспектива на хегеловскиот идеализам, двигател на модерната демократско - егалитарна свест, барем од
историјата претставува идејата т.е., човечкото свесно почетокот на христијанската ера во Европа, може
мислење за себе кое во крајна линија станува само- да се смета како некој "намерен резултат" или
свесно. Таа идеја не се одразува само во филозофски- случајност во историјата, која сама по себе е реверзи8
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билна, или нашата основна природа во тој поглед е
изменета. Дали Ниче имаше право во тоа дека нашето
верување во еднаквост е една голема заблуда која ни
го наметпа христијанството, и кое ќе го разоткрие
некое ново поколение на моралисти? Дали нема некоја
идна глобална катаклизма, било нуклеарна или
еколошка - да ја збриши таблицата,така да се изразиме, и повторно да започни нов историски процес?

Или ќе се собереме и ќе тргнеме од каде што
застанавме и ќе го изградиме нашиот демократско егалитарен свет онаков каков што беше пред да биде
срушен, продолжувајќи со нашите денешни аргументи за правата на жените и малцинствата? Јас едноставно ги поставувам овие прашања не надевајќи
се дека ќе умеам на нив да одговорам.
Тоа во кратки црти беше излагањето на Фукујама кое што дословно го цитирав без да интервенирам
во текстот, а сега да се надоврзам на моето првобитно излагање за денешниот феномен на предвидувања
за можниот крај на човековата историја, а воедно и
да одговорам на прашањата на кои што Фукујама нема
одговор.
Проблемот и.неуспехот кај сите овие излагања
и предвидувања низ историјата е што во крајна линија се егоцентрични и акцидентни односно доаѓаат
случајно или ненамерно. Да го земеме најмаркантниот пример на Хегел, кој што на брилјантен начин ја
изнесува својата филозофија за идејата и за битието,
и како што е rope спомнато тој многу добро го знае

значењето на филозофијата за историјата, но ако тој
се откаже од неговото присуство во неа што му е и
крајна цел, тогаш целата негова конструкција паѓа
во вода. Имено, тој ја поставува идејата како централен двигател на с# што постои, но од денешен аспект гледано не може да има некојси апстрактен
објект без да постои некој субјект кој ќе ја движи самата идеја. Тој сака да докаже дека и објектот и субјектот се едно исто, но единствената намерна или
ненамерна грешка кај него е неговото заменување на
поимот идеја со дотогаш многу поприфатениот но не
толку омилен поим Бог, кој што ако бил употребен
во онаа вистинита и теолошка смисла не би му
послужил во неговата крајна цел, а тоа е да стане
славен како најголем филозоф на сите времиња и со
тоа да остане трајно запишан во историјата на филозофијата или во историјата воопшто.
He оддалечувајќи се од главната тема, затоа
што ако се позанимаваме со Хегел и нему сличните
ќе паднеме во истата стапица на безизлез, да се вратиме со актуелниот проблем на појава на пророштвото како еден можен излез од безизлезот во кој
што запаѓа човекот воопшто. Во досегашното мое
поимање и сознание единствено гледиште кое што
историјата ја посматра дека некаде води е христијанското. Единствено тоа има своја генеалогија на својот постанок и крај. Уште повеќе што тоа е Бог кој
што е човекољубец и го насочува патот на историјата, со самото тоа што го испраќа Христос за преку
него секој лично да го признае дека тој е единствената личност во целокупната човекова историја кој се
најде на крстот за да ги откупи нашите гревови пред
Господ, што ние самите не можевме тоа да го сториме.
Со самиот акт на отелотворување на Господ во
телото на Исус Христос (кое име на грчки се пишува
1г|Оог)<;, а доаѓа од еврејскиот поим Yeshua односно
Joshua кое значи Јехова е спасение, додека Христос
доаѓа од грчкиот збор %ргсо што значи намачкан или
помазан од Господ, односно на еврејски Месија, следствено ако кажеме Исус Христос тоа фактички значи
Јешуа од Назарет е Месија, т.е. помазан од Господ да
биде Спасение на светот), а тоа значи Исус е самиот
Господ отелотворен во човечко тело, затоа што неверувањето на луѓето во неговата духовна суштина и
не можејќи духовно да комуницира, Тој мораше да се
претвори и да стане телесен за човекот единствено
така да го спознае. Голем дел од човештвото ни на
тој начин не го спознаа, но сепак мал дел најпосле
спознаа, и со ширењето на Зборот за вистината на
самото постоење на Господ, денес не е мал бројот на
оние кои што веруваат во Hero.
Па ќе се запрашаме каква врска има ова со
самите предвидувања или пророштва за крајот на историјата, или за крајот на "идеологијата на историјата". Ако ги разгледаме и протумачиме сите
предвидувања во светите писма (кои што се едни од
најстарите пишани документи воопшто) ќе видиме
дека тие сите се однесуваат и го предвидуваат
доаѓањето на спасението на човековото страдање
односно доаѓањето на Исус Христос кое што Господ
му го ветува на човекот преку пророците, додека пак
Внатрешеи Патник
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новозаветните предвидувања се дека
Тој пак ќе се врати и ќе го измири
светот со Себе односно во Христос.
Со тој чин и практично ќе дојде до
крај на целата човекова историја,
односно "историја на идеологијата"
која што човекот сам за себе ја
измислил од потребата да го оправда своето его односно грев кој што
го направил пред Господ.
Да ја согледаме уште и моралната страна на пророштвата односно предвидувањата за можниот крај
на нештата. Низ историјата познати
се разни видови предвидувања и
разните спекулации односно фантазирања кои единствено го оправдуваат безизлезот во кој што запаѓа
човекот. Библиското гледиште од
друга страна е дека историските
збиднувања во врска со човековото
постоење не се само случајни. Тоа
докажува дека Божјите постапки се
во согласност и во зависна врска со
постапките на човекот. Тие не учат
и не го оправдуваат пасивното занимавање со предвидувања и чекање да
се види што ќе се случи, па според
тоа и отсуство на морална одговорност. И самото сознание за предвидениот крај односно конечното
доаѓање на Зборот односно Христос
не значи морално и било какво
опуштање и запаѓање во некаков
ескапизам односно бегање од стварноста.
И на крај самото занимавање
односно запаѓање во било какви
пророштва ја рефлектира самата
криза на идентитетот што е придонес
на створениот духовен вакуум. Овој
вакуум никогаш во пишаната историја на западната цивилизација не
бил поголем. Сите појави на
Источните религии, дрога, астрологија, се поврзани со праша-њето за
идентитетот. Вистинскиот одговор
на ваквиот створен вакуум е не да се
биде настрана од светските збиднувања, нити пак да се тргне кон некое
квази-христијанско слепо верување,
ами да се нагласи христијанскиот
поглед на човекот. Така Христијанството овозможува жив, моментален однос со живиот Христос и
секојдневна потпора врз Hero кој
што е персонификација на вистината и на вистинската љубов кон
човекот.

РУСКИТЕ ТЕНКОВИ ПОД УДАР
Тешките загуби во двомееечната војна во Чеченија го
поттикнаа Генералот Павел Грачев, Рускиот министер за
одбрана, да "нарача11 потполна модернизација на оклопните
снаги вклучуваќи го н редизајнирањето на нивниот последен
модел на тенкот Т-80.
Н е за д о в о л с тв о то на Генерал Г р аче в, п о се б н о
предизвикано од автоматскиот полнач и гасната турбина,
предизвикува сериозни проблеми во извозот на борбени
оклопни возила (пред се тенкови) на се поизбирливиот светски
пазар.
Во говорот одржан во воената база "КУБИНКА” покрај
другото, Генералот Грачев изјавил дека во војната, Руската
армија изгубила 250 од 2200 оклопни возила испратени во
Чеченија почнувајќи од 14 декември минатата година. Голем
дел од персоналот на руските тенкови и оклопни транспортери,
како ш на борбените возила на пешадијата биле жртви на
противоклопниот и снајперскиот оган, а герилската војна водена
од страна на Чеченските сили ја „приковала“ руската армија
во главниот град на Чеченската република, Грозни.
Во понатамошниот говор, на дизајнерите од "Кубинка",
Грачев им "советува": Оклопните транспортери и борбените
возила на пешадијата да бидат снабдени со потежок реактивен
(активен) оклоп кој подобро би ги одбранил од против
оклопниот оган.
Реплицмрајќи на првиот дел на говорот од Грачев,
претставникот за печат на извозната агенција Rosvoorouzhenie,
Валериј Погребенков изјавува дека нивниот "коњ за трка" не
е Т-80 туку Т-72ф. Т-72ф е модифициран тенк кој можи да
истрелува долгометни проектили, и е дизајниран специјално
за извоз.
Според информациите на руското министерство за
одбрана, Русија изградила прототип на револуционерен главен
борбен тенк кој како главно наоружување го игуза топот чиј
калибар од 140мм досега не бил вообичаен ниту употребен
од било кои земји произведувачи на тенкови (освен америчкиот
тенк од шеесеттите години М-60 кој употребувал 152мм топлансер), Овој топ е поставен на шасијата од тенкот Т-80.
Тенкот е снабден со поголема оклопна заштита, а надворешниот
дизајн го прави понезабележлив за радарска заштита (stealth).

С.Ристески
И. Ѓ
I0
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М И Р О Т К А К О ОПТТИ.ТА
Ретко кој регион во светот имал
таква мрачна судбина како што ја
имал балканот, а и Македонија
како дел од него.
Доволно е само малку да се погледне во историјата и да се види
зошто е тоа така. Имало повеќе
беда, болести и глад отколку радост, леб и благосостојба. Со еден
збор имало повејќе војна отколку
мир. После одреден период од
околу 50 години релативен мир,
Балканот е повторно соочен со
старите проблеми. Повторно се
случуваат истите работи што се
случувале многу пати во годините
што изминале, што значи историјата на некој начин се повторува.
И денес како некогаш, воините се
тука, оружјето е тука и "забавата"
може да почне (во.и околу Босна е
почната). Недостига уште топовско месо, но и тоа ќе се најде.
Заклучок: човекот си останал ист.
Но затоа оружјето напреднало.
Каква што е судбината на Балканот во однос на другите региони
на светот, таква е судбината на
Македонија во однос на Балканот.
Измачувана, газена, понижувана,
цедена, делена итн. Но сепак и како
таква таа опстанала и претставува
јаболко на раздорот помеѓу нашите
соседи. Аспирациите продолжуваат, сонот за голема Албанија,
голема Србија, голема Бугарија

сеуште е присутен (освен Голема
Грција која постои од 1912г.).
Македонија во последниве
неколку години е ставена на големи
искушенија и можеслободно да се
каже дека мирот висеше и сеуште
виси на конец. Од овој мир зависи
и зачувувањето на самостојноста и
независноста на нашата држава.
Познаваќи ги нашите соседи не е
тешко да се претпостави дека едвај чекаат да пукне, па да си го остварат својот сон.
Положбата на Македонија во
случај на војна ќе биде многу
сложена и тешка, поради следниве
причини:
1. Македонија е мала по територија и по население земја, според
тоа и мала воена сила.
2. Македонија нема традиционални пријатели било од соседите,
било од големите сили. Има само,
како што е познато, традиционални
непријатели.
3. Ниту една од православните
земји каде што припаѓа и Македонија не ја признава нејзината територија, народ и Црква.
Единствено Бугарија ја признава Македонија како Држава, но не
го признава и Македонскиот народ. Што се однесува до Русија, таа
ја признава Македонија под нејзиното уставно име, но и тука работата не е чиста од неколку причини:

а) Поранешниот советски лидер Михаил Горбачов при една посета на Атина изјави дека Македонија
е грчка.
б) Рускиот ултра националист Владимир Жириновски неколку пати има изјавено дека
Македонија е бугарска.
Од ова може да се заклучи дека
ако се промени власта во Русија,
може да дојде и до промена на
политиката кон Македонија.
в) Ако сегашната власт во
Русија навистина сака да постои
Макединија како самостојна држава, тогаш може како најмоќна и
највлијателна сила во регионов да
им сугерира на останатите држави
да ја признаат Макединија. Посебно тоа може да го направи врз Србија, затоа што успехот на србите
во војната во Босна зависи многу
од Русија.
4.
Македонија во случај на војна сигурно ќе се потпре и врз системот на колективна безбедност.
Тоа од една страна е добро, но од
друга страна овој систем за жал се
покажа доста неефикасен. Чист
пример Босна. Исто така и присуството на Американските војници
во М акедонија не треба да не
залажува, затоа што тие најверојатно ќе реагираат како што реагираа војниците на УНПРОФОР
во Босна.
Од сето ова може да се
заклучи дека во слу-чај на
војна ситуацијата во Македонија ќе биде многу тешка
и дека Македонија ќе треба пред се да се потпре врз
сопствените сили, а потоа
врз колективната безбедност или пак врз помошта
на некоја земја.
Ова не треба никого
да заплаш ува, ниту пак
некого да охрабрува. Во
војната ситуацијата брзо се
менува и сите подеднакво
страдаат.
Петрески Тони
Институт за одбрана
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Аспекти

КОЈА ФИЛОЗОФИЈА НА ЖИВЕЕЊЕ ДА ЈА ОДБЕРЕМЕ И
ПРЕПОРАЧАМЕ НА ОНИЕ КОИ ГИ СМЕТАМЕ КАКО
ДЕЛ ОД СЕБЕСИ?

Л еж ев еднаш оптегнат на
креветот тесен во студентската
барака која ми овозможи откритие кое досега не сум го прочитал
на друго место. Загрицка нешто .
. . ај мајката! . . . гриц, гриц. . .
глушец. Го гледам оддалеку, изгледа умрен за јадењ е, видно
уплашен, некој го бркал и еве
мангупот дошол кај мене. Да го
бркам нема фајде, пак ќе дојде...
а ца му дадам троа од леб о т... дај
му. А тер да му направам оти
многу испитувања за потребите
на човекот се правени врз неговите роднини и пријатели. Си правам муабет со себеси:
- Греота е, студ, нема јадење, дај
му малку лепче ( ДЕТЕ ).
- Пази да не се заразиш, да си ја
земеш бељата ( ВОЗРАСЕН ).
- Абе ти, будала да не си, ако те
види некој несалам ќе те направи
( РОДИТЕЛ ).
На глас сум зборувал со самиот себе. ТРА Н С А К Ц И О Н А
АНАЛИЗА.
Внатрешен Патник

Сум си правел муабет со себе,
сум создал атмосфера за функционирање (автономно) на моите
три делови: (според психоанализата) ИД, ЕГО, и СУПЕР ЕГО,
односно (според трансакционата
анализа) ДЕТЕ, В О ЗРА С ЕН и
РОДИТЕЛ. Секој дел од структурата на личноста автономно дава
свое мислење, но во заедничко
куќиште, секој дел има чувства за
колективот - човекот.
Демократско раководење со
себеси.
Автократско раководење со
себеси, еден петел да се прави, a
другите сус да бидат и да отвараат
уста само по директива.
Биологијата влијае врз психологијата, а пак оваа врз социологијата (секако дека се си
има повратна врска и одзив!).
ИД - Д Е ТЕ - С О Б Р А Н И Е Ж ЕНА
ЕГО - ВО ЗРА СЕН - ВЛАДА МАЖ

СУПЕР ЕГО - РОДИТЕЛ - СУД БОГ, ИДЕОЛОГИЈА.
Марксистичката филозофија
(ф и л о зо ф и ја на ж ивеењ е)
предвидуваше ДИКТАТУРА НА
ПРОЛЕТЕРИЈАТОТ што и беше
реализирано во поранеш ните
социјалистички држ ави (сега
држави во преобразба) и сеуште
социјалистички држави. Дали по
дефиниција еднопартиското државно уредување може да биде
демократско - да овозможи автономно функционирање на Владата, Собранието и Судот?
С екоја опозиција уш те на
п очетокот беш е со прекрш ен
'рбет - рацете и нозете не и функционираа. А ко се работеш е за
понезгодна опозиција можеше да
се случи и онеепособување на
продолжениот мозок, па и погоре.
Судија за се беше СОЈУЗОТ НА
КОМУНИСТИТЕ, а МАЖИТЕ и
Ж ЕН И ТЕ говореа од името на
СУДОТ. Во електротехниката
тоа се вика краток спој (куршлус),
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осигурачот пука, а со свеќа да се
чита на очите перде се правело.
-Тате не ставај жички од памет, туку дај да видиме каде е спојот!
Значи, автономијата на Собранието, Владата и Судот беше невозможна, заради кратка врска, a
осигурачот, дури по речиси
педесетина години, пукна без поправка заради ангажирањето на
луѓето во производството на
жичиња, иако пердињата на очите
се повеќе и повеќе се спуштаа надолу. Автократите се правеа хуманисти па им даваа бесплатни
очила.
М акедонија баш во тие услови успеја на мир лебот да го
јаде, без постојано кучињата да ја
вознемируваат.
Т ео л о ш к ата ф и л о зо ф и ја
(филозофија на живеење) зависно од тоа колку му дозволува на
својот верник автономно да опстојува, толку има и попозитивно
влијание врз сеопштиот развој на
државата (Ангола била суровински најбогата држава во светот,
но таа ништо не претставува во
меѓународните односи). Она што
теологизираните држави ги прави
да се многу заостан ати и недем ократски е успеш ното манипулирање со луѓето со помош
на догматско имагинарни финти.
О на ш то М аж от (В ладата) и
Ж ената (Собранието) сакаат да
си го реализираат во својот дом,
не се сигурни дали е добро или не
оти постојано над вратот им стои
секирата - Судот ( Ц рквата од
било која религија ), па така
најчесто се одлучуваат на
унифицирани постапки кои секако не се дел од нивното себеси.
О БИ ЧН О BO ТАКВА СРЕДИН А О БРА ЗО В А Н И ЕТО ИМА
Ц РВ О С А Н И Н О ЗЕ , Д ЕБЕЛ И
О ЧИ ЛА И ГЛУВО-НЕМ СЈАЈ
Н А ЛИЦЕТО. Интересно е што
се уште, и покрај извонредниот
развој на комуникациите Електрон и ката, техн и ката и техн ол оги јата воопш то, покрај
огром ниот развој на хуманистичките и другите науки,
луѓето упорно инсистираат да не
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функционираат автономно, сакаат нивни СУД да им биде некој
што не знае најточно што е тоа
што не им е јасно во односот со
самиот себеси, природата и
општеството.
Она што би можел да го прифатам како нај човечко решение
во вакви услови на меѓународни
односи, а што е и многу актуелно
и важно за нашата држава (иако
мојот предлог за филозофија на
живеење ќе го изнесам потоа) е
следното: " . . . Доаѓаат денови
кога нема да се молиме ни во
храм, ни во гора, туку во срцето
свое, зашто Бог е еден за сите
луѓе и не е ни во храмот ни во гората, туку во човечкото срце".
Тогаш кога ДЕТЕТО, ВОЗРАСНИОТ И РОДИТЕЛОТ ќе функционираат автономно во заедничка насока, тогаш кога СОБРАНИЕТО ВЛАДАТА и СУДОТ
нема да си диригираат еден на
друг - секој автономно ќе работи
за развојот на државата, тогаш
кога М АЖ ОТ и Ж ЕН А ТА автономно ќе одлучуваат за својот
заеднички живот, тогаш ќе дојде
м ом ентот за чувствувањ е на
луѓето како дел од поединечното
себеси, тогаш БОГ ќе биде не во
зданијата и иконографијата туку
во човечкото срце и разум.
За ова решение би требало да
чекаме долги години, веројатно
нема да дочекаме. . . којзнае. . .
можеби некој ќе дочека. . . којзнае. . . но, она што глушецот ме
натера да го поврзам (алал да ти
е бе глуш ец!) сега и да го
завршам.
Дали зборовите Х ристови
можат да се остварат со било која
теолошка филозофија, без разлика дали е постоечка или новоизмислена?
Зборовите Христосови можат да се остварат само доколку
се овозможе конституирање на
Н А Д Н А Ц И О Н А Л Н А ВОСП И ТН А Ф И ЛО ЗИ Ф И ЈА како
сублимат на хуманистичките науки (Психологија, Психијатрија,
Теорија на социјална работа, Социологија, Педадогија, итн) кои
секојдневно се заним аваат со
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личноста на човекот и средината,
се занимаваат повикувајќи се на
научно добиените сознанија, без
граници на изворите, без граници
на авторите, без граници на идните проекти. Луѓето со слично
воспитание многу лесно се
запознаваат, па дури и да не знаат
ист јазик.
Голем хендикеп кај хуманистичките работници е преголемата доминација на Ж ЕНИТЕ
(СОБРАНИЕ) - ДЕТЕ, а премало присуството на М А Ж И ТЕ
(ВЛАДА) -ВО ЗРА СЕН (така е
кај нас, а веројатно и насекаде во
светот(?)).
Д-р. Јово Тошевски во својата книга "Планета на жените"
(скриеноста на половиот (женски) орган (женска морфолошка
контраверзност) - основа на психосексуалната манипулација на
жената над мажот) на едно место
вели: "Жената не ја вознемируваат никакви случки во надворешниот свет, и колку значајни
да се, ако не се однесуваат на самата неа. Мажот сочувствува со
туѓите неволји. Жената покажува
сочувство за туѓите неволји само
за да и се претстави на околината
како некој што се грижи за другите. Т аа, нејзин ата наводна
грижа ја покажува на многу потеатрален начин од мажот".
Ако не се жените ќе ја нема
и планетава, затоа тие секогаш се
во позадина, во подеф анзивна
положба, а мажот во поистурена
- оф ан зивн а - заш титни чка
положба; џабе мажот не е ВЛАДА, а жената СОБРАНИЕ. СУД
нека им биде нивната интерполова борба добро натопена со сексуална тензија.
Леж ев еднаш оптегнат на
креветот тесен во студентската
барака, глуш ецот грицкаш е
лепче... не кажувајте, му дадов и
од ајварот троа подмувлосан. . .
глувчето кр каш е, му дадов и
малку Пелистерка да се напие за
ат е р ...

илчо
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ЗМЕЈАРСТВО
МИНАТОТО
Човекот е неуморен романтичар. Се има искачено на највисоките планини, ги има испитано
тивките океански длабочини и сега
навигира по небото. Тоа не било од
секогаш така. Во одредено време
човештвото можело само да сонува за такви авантури. Шепотењата, митовите и сказните од
магливото минато укажуваат дека
летањето било најмногу посакувано како искуство. Грациозниот
лет на птиците ги инспирирал легендите за египетскиот Феникс и др.
Подоцна приказните како секогаш
популарниот мит за Икар и Дедал
и извештаите за луѓето "змејови"
од Тибет и Јапонија сугестираат
дека некои неустрашиви души
навистина летале. Големината на
нивниот успех е дискутабилна.
П рвата историска личност
која научно ја испитала можноста
на човекот за летање е Леонардо
да Винчи. Леонардо поминал многу
часови проучувајќи го летот на
птиците, структурата на крилото,
а исто така и токот на флуидите.
Од овие основни истражувања тој
дизајнирал и почнал да гради летало, кое ветувало многу по својот
изглед. Нестрпливиот асистент ги
позајмил недовршените крилја без
дозвола на учителот и скокнал од
висока кула. Тој се елиминирал
себеси од човечката раса и ожалостениот Леонардо се вратил на
инвенциите на, повеќе реалистички, приземни машини. По
Леонардо, конструирањето на леталата pi летањето останало да
стагнира неколку векови.
Следејќи го технолошкиот
напредок и производството на нови
материјали, како и со се поголемиот интерес за летањето, дизајнери те добиле п оголем и м ож ности и

слободи. Успешен лет бил конечно
достигнат при крајот на минатиот
век од такви луѓе како Монтгомери, Пилчер, Шанут и Лилиентал.
Ова било вистинско змејарство
бидејќи нивните летала полетувале
и летале со употреба на сопствена
енергија на човекот. Добро документираните извештаи од овој пе14
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риод укажуваат дека раните експериментатори ги „тргувале" новите идеи со голем ентузијазам.
Лилиентал има најголема заслуга
во создавањето на лесната авијација. Со желба да помогне на современиците во конструирањето на
летала на свој трошок ја отпечатил
книгата „Летот на птиците како основна вештина на пилотирањето"
која буквално била разграбена.
По појавата на летала со сопствен погон од браќата Рајт, змејарството добило споредна улога.
Во периодот од браќата Рајт па до
доцните шеесетти години има развој на модерната авијација, а идејата за змајарење речиси била заборавена. Единствено доцните
четириесетти се значајни по откритието на крилото на Рогало. Дизајнерот, Френсис Рогало, експериментирал со многу конфигурации,
но заедничко за сите нив е тоа што
се состоеле од три цевки кои го
придржувале триаголното платно.
Доктор Рогало работел за Американската вселенска програма и
оригинално го развил флексибилното крило за управливо приземјување на вселенските летала со
екипаж. Меѓутоа успехот на другите методи ја елиминирал потребата за управливост и НАСА го
забо-равила крилото на Рогало.
Дизајнот не бил изгубен.
Многу луѓе кои биле заинтересирани за слободното летање и биле
воодушевени од едноставноста на
конструкцијата и можноста за кон-

тролирање на летот. Тоа што следело практично било напредок кој
се засновал на предходните грешки, се до доцните шеесетти кога
конечно бил реализиран исконскиот сон на човекот, слободниот лет.
Навистина, човекот можел да
лета и пред илјада години користејќи го истиот Рогало дизајн и
природните материјали како што
се бамбусот и свилата. Сепак популаризацијата на спортот не била
изводлива се додека рекреацијата
не станала битно занимање, и се
додека патиштата и автомобилите
не биле во можност да обезбедат
пристап до местата за летање, конструкционите материјали не биле
масовно произведувани и се додека принципите на аеродинамиката
не биле разјаснети. Збирот на сите
овие социјални, економски и
технолошки фактори е битен за
почетокот на сегашната ера во слободното летање.
Напредокот бил огромен. Границите на дизајнирањето биле
истражувани со методи на пробување и математички анализи. Леталата што се појавиле биле се
посигурни и ги надминувале раните
модели во секој поглед.
СЕГАШНОСТА
За денешните змејови може да
се мисли како за преносливи едрилици со добро обликувани крила
кои им даваат високи перформанси. Атестираните змејови помину-

ваат низ ригорозни тестови за
еила, стабилност и контрола на
леталото кои што се гаранција за
сигурен и удобен лет.
Мрежа на дилери кои што
продаваат различна опрема за летање го покриваат речиси целиот
свет. Овие дилери нудат продажба, демонстрации, часови и
сервис. Како такви тие се сржта
на спортската авијација и треба да
бидат поддржани. Повеќето дилери репрезентираат неколку производители, а исто така нудат и
користена опрема. Ова во последно време станува пракса и кај нас.
Модерните пилоти на змејови ги учат своите вештини во добро контролирана околина така да
уживањето е максимално, а ризикот минимален. Искусните пилоти стануваат интимно врзани со
воздухот, а на новите пилоти им
се потребни стотици саати за да го
постигнат тоа.
Развојот на леталата и зголемувањето на знаењето доведоа до
можност за користење на падинските струења, термиката, фронталните конвекциони движења и
таласите, така да се достигнаа неверојатни висини и далечини. Во
секоја фаза на спортот се поставуваат нови и се кршат старите рекорди. Постигнати се висини од
околу 7000 м., прелетано е растојание од 487 км. и постигнат е ре~
корд во долго летање од 34 часа
што е постигнат на постојаните
ветрови на Хаваите. Летови што
траат цел ден и прелети од
неколку стотици км. се сосема
возможни. Во прашање е само
вистинската комбинација на услови, пилот и змеј. Ова е доказ
дека напредокот на креативниот
дизајн и перфекцијата на летањето сеуште се движат со брз чекор.
Во Македонија условите за
развој на овој спорт се доста поволни. Еден од првите клубови во
Европа, Хели Клуб за лесни летала, имал секција за змејарство од
првите денови на своето постоење
додека сега тоа е една од главните
активности.
Зоран Божиноски
Корисна адреса:
Хели Клуб - Народна Техника
Партизански Одреди 99
91000 Скопје
тел: 091/ 31 88 29 ; 091/ 52 25 45

-
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НАРОДЕ ИЗЛЕЗЕ НОВИОТ
He така одамна, излозите на
наш ите веенични продавници
(трафикитѕ) го добија она што веќе
долго го чекаше своето време. По
„рикнувањето” на единственото од
тој вид кај нас „iyiAK-отрипот" како
единотвена иницијатива, се појавува ревијата „КЛИК", на тројца од
вкупно четвормцата момчиња Алеко а н д а р Сотировскѕл, Љ упчо
Милошевскод и Александар Поповски (последниот ја чува платеријалната егзистенција на стрипот Сашо
Огненовски (бара спонзори и с л .)).
Во уеловде на едно тотално
загушување на едно струење, кај
нас наречено отрип (она што кај
читателската публика е познато
преку анимацијата на Алан Форд3
Златна Серија, Лунов М агнус
Стрип,..) Клик излегува како нов
здив на една генерација, на еден
ентузијазам , и храброот за чекор
напред пред призмата на своето
време. Се појавува како неминовноот.
Но, ваквото појавување, кај
нас веќе проследено со излитеното издишување „ох, не пак" за жал
не успева да го пронајде шатерјалниот столб на евојот живот. Gera
пак позната како земја под силната „закрдала" на демократскитв фондации, и овој, етригѕ го добива (со
својот квалдетет и едеја) потребниот финансиски полет, ©д кого, ако
не ©д СОРОС.
Кога сме веќе кај самата
идеја, па и нејзината реализација,
да кажеме дека таа е толку „млада", млм доволно оетарена во
времето на нејзиното чекање да
го најде својот епонзор.
Деветтата уметност во еветот, исушена во нашиот културен
феномен, како конечно да го
пронајде својот пзвор.
Колку за нас самите, во ранг
на оние кош уепеале да го имаат
мзданието на трите броеви (четвртиот 6 м требало да излези во средината на месец Април) во своите
раце, така и за самите автори, сепак зачудува фактот, дека целта
на ц е л о к у п н а т а к р е а ц и ја ја
доетигнува евојата експанзија низ
умовите на младите уметничкда
ишѕпулси ком веќе ги испраќаат
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цртаните листови на евоите содлно
концентрирани идејни магии.
Личните контакти и интересната кореспонденција од наша страна може само да биде поздрав. Од
страна на двојно прикажаното
задоволство, во најгорен ред би ги
прикажале имињата и идеите на
еден понов слој од заинтересираните: Горан Дачев, Маријан Камиловски, Зоран Танев ш Ивица Спаеовски
од Скопје, Петар Лазаревеки од
Велес, Златко Кротески од Прилеп,
како една кратка листа на цртачод
блиску до своето објавување. Од
©вој дел, во ©ваа прилодка, би ги
нагласиле уште двете надежни
имиња ©д оваа страна на уметноста, веќе спсшнати на почетокот, a
тоа се Александар Сотировски и
Александар Поповски ©д Битола.
Значи станува збор за единствената кај нас нреживеана стрип
ревија- Па млади созреани интелектуални глави, слободно побарајте
го средството на вашата фантазија
и релаксација.
!У!ожеби и во вид на апел
кон продуктивната младина, со една
посебна благадарност за соработката на мовдчињата од стрипот,
пови&увам е на р азб уд у в а њ е .
Гѕобарајте го своето Клик во вас.
Можебш е тоа она виетинското (а
не е кока кола).
Ристевска Магдалена
Филолошки Факултет
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'^Тифзимам нивните поѓледи,
ТибрЅЈстудеии
(Акб умрам овие денсфи (
Нема да ми веруваат).

Се сеќавам на полуотвореиата
. книга-на мртвите,
^на .сребрената коса и металчите нокти. ^
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на бескрајното време.

Ветерот јаразвејува мојата некогашна болка
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Мислидесераш^

Се ееќавам на тЈШШНата,
црве.нилото гц бсмисЛува ихс свмраците,,
смиреноста ги преполнуваше сите предели.
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Cera кога стравувањата се успиени, одбирам '
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Сијалицо од40
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^јНемој да ми-ја бркашлемнината
Немој да ме мамиш со твојата
луда светлина
He кревај прашнна
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дравв сенки
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Сијалицо, не ме игнорлрај
Ќе те исклучам некој ден
Ги и така ќе лрегориш
а јас ќе те надживеам, хе )

Се сеќавам на деновх
. Твојот сјај го засенуваше Сонцето, .
одразот на сечпвата заслепуваше.
Се сеќавам на ноќите,
■ќе се сретневме над креветот
i ж едноставно се колевме.
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ДИЈАЛОГ CO MOJATA СИЈАЛИЦА..

Се сеќавам дека ветерот беше секогаш спор.
Ти беше секогаш
и кога се возевме нпзулиците
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Пред да се) појави светлинфга,
Стигнува^ до прекидната Дочка.
Ја преразгјпедувам ситуацфјата:
Нема излф надвор,
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Мразам вфбразени сијалици
Копнееме за барем една капкк од изворот
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новикниги
У М КРЕАТИВЕН СВОЈОТ ГО РАЗБУДИ
Програмската определба на Филозофски Факултет зацртала создавање хуманистички професионалци кои ќе палат
и жарату насочувајќи ја работата врз будењето на заспаното кај човекот, ќе г о тераат да се преиспитува и размислува за себеси и се она што е дел од неговото себеси.
Како ќе жари и пали некој што нема жарче во себе?
Што тој кутар човек ќе менува?
"Автентичната личност знае
да биде непосредна, природна, наивна, духовита, прониклива, свежа
и интуитивно да се спротиставува
на секој вид инерција, контрола и
ограничување.
Таа постојано сака повеќе и
поинаку, не поднесува состојба на
вегетирање и циркулирање на едни
исти идеи , што е спротивно со
вообичаената цел, особено на автократската идеологија, за создавање поединечна иницијатива,
независност и слобода да бидат
контролирани и ограничувани".
Кои се причините за ваквата
катастрофална последица на недостиг од автентични и креативни
личности во пашата средина, а и
воопшто, проф есорката д-р.
Тодорова размислува во деловите:
Идеи, Блокади во креативноста и
Природа на креативниот процес.
За чудење е во колкава мера
се присутни особините: конформизам, аномија, ригидност, несамостојност и несамоувереност ,
во личноста студент и во личноста
паставник на Филозофски Факултет. He дека на другите факултети ги нема, па затоа и не ги спомнувам, туку на тие факултети и не
мора да нема такви личности.
Може, но не мора!!!
Програмската определба на
Филозофски Факултет зацртала
создавање хуманистички професионалци кои ќе палат и жарат,
насочувајќи ја работата врз
будењето на заспаното кај
човекот,ќе го тераат да се преиспитува и размислува за себеси и ее
она што е дел од неговото себеси.
Како ќе жари и пали некој што
нема жарче во себе?
Што тој кутар човек ќе менува?
Добро, не тагувај , еве професорката Тодорова направи напори
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и ти дава некои упатства како да
размислуваш за својот "внатрешен
патник".
Почитувани коле(шки)ги и
професор(к)и, почитувани мрзеливи библиотекари, писари, "студентски прашалнички" и останати
внуци и пријатели, ајде да се
запрашаме нешто важно, но да не
лажеме :иКаде е мојот внатрешен
патник кој ќе си разговара со мене
самиот, со другите, со природата и
опшеството; дали го гледам и дали
можам да го идентификувам, дали
ми е мил и го нахранувам , дали го
допирам или интуитивно насетувам?".
Кој ѓавол ме истуркал да
бидам без свој внатрешен патник,
а ене, ги гледам бројни р’ѓосани
луѓе бараат мислење од мене и,
внимавајте очекуваат какво-такво
патокажување!?
За ѓаволот размислува професорката Тодорова. И не случајно,
затоа што не може за него да
зборува јавно (тајно може и обилно се ползува) некојси паметен
електричар, архитект, правник,
лекар итн. Афирмирани кадри,
нели ?! Нели - уште еднаш без
прашалник.

HACTABA СО ПОВЕЌЕ УМ
Втората суштинска работа е
развојот
на природата
и
опшеството во Мариово, таму каде
се снимаше дел од "Пред дождот".
Со оваа проблематика се занимаваат деловите: Природата на
креативниот процес и Воспитување на креативноста.
Со оглед на тоа што и јас сега
станав (и’ебаго, не си слушнал!)
професор, колешката Тодорова
вели вака:

Стар систем на настава:
слушање - диктирање - пишување
запомнување - репродуцирање.
Си заљубив едно моме уште
од малечко, арно ама ми се разболе
и од доктурите чаре не се виде.
Ајде јас гали ја, мазни ја, малку
мрдај и го м озокот полу и
целокружно и ене ја, ко’ бимбил^
се стори, па сега многу манџа јаде.
Само финтата е тоа што јас си го
сакам чупето и затоа и и го шутнав
гризецот, но овој стар систем
тешко да се најде човек што со
љубов би го менувал, а и да се најде не може сам или со уште дватројца.

ЌЕ ПОМИНЕ ВРЕМЕ
ДОЛГО ; НАЈВЕРОЈА THO И
СО ПРОСТОР НИЗ НЕГО
К олеш ката Тодорова вака
вели:
Нов систем на настава: размислување - дијалог - поставување
прашања - интелектуално колеб ањ с - к р е а ги в н а п о л ем и к а - ин-

телектуално спротиставување.
Замислете почитувани читатели, завршувате факултет и сте го
заборавиле својот сон кој толку
желно бројни пати сте го фантазирале насладувајќи се со насмевка и невини гестакулации за кои
воопшто не сте биле свесни. Да ве
гледал некој сигурно ќе сте му биле
многу симпатични.
К ако ќе постапите во тој
случај?
А, ако не ви текнува како да
постапите во тој случај, тогаш ајде
да размислуваме како да не дојдеме
до тој случај.
Образованието и професијата
се премногу сериозни делови на
личноста за да доаѓаме во неизвес-

ност за сопственото течение на
среќата. Најмалку 1/3 од денот се
троши на професијата. Затоа со
дикат!
Книгата "ум креативен својот
го Разбуди”(според новиот кум, a
според својот кум гласи обратно),
е убаво доживување кое би било
добро да го подржи в’раце барем
малку, секој човек што мисли за
себе, а оние што не мислат, нека
проштеваат ама не знам да лажам
на кафе, ниту хороскопирам, a
"Беверли Хилс" не го пулам оти ме
прави без брада да се чувствувам.
А, маж без брада ти е исто
како жена без цицки, во културна
смисла на мислата, но битката ќе
биде тешка и неизвесна оти овие
80% студентки на Филозофски
Факултет едно влакно не ќе ни остават.
HA МАКА ГОЛЕМА СМЕ
ЛУЃЕЕЕ ! ! !
х х х х х х х х х х
На страница 119 се спомнува
"нашиот психолог Квашчев". Ако
не е граѓанин на Р.М., тогаш не
знам зошто би бил наш. Се сомневам во неговиот граѓански статус
на РМ оти делата му се напишани
на еден соседен северен јазик, и тоа
поодамна. Во спротивно се извинувам на забелешката.
На претпоследната страница
професорката (сега сум сериозен,
ако пред тоа не сум бил) Тодорова
го критикува поранеш ниот
политички систем, без да даде
искрено објаснение зошто и самата таа порано ползуваш е соцреалистичко-идеолошки термини и
набои.
Дали се работело за неминовен
опортунитет кој не значи ништо
друго, туку конформизам и несамодоверба во поблага форма, или се
работело за нешто што јас, за жал,
не можам да го претпоставам ?
Искрено, професорке Илина
Тодорова Ви благодарам за
задоволството што ми го
овозможивте со Вашата прекрасна книга "Разбуди го својот
креативен ум">!
И скрено, Тебе почитуван
читателу, ти предлагам да ја
прочиташ со мерак !
Илчо Василевски

ХШАНИОДНОСИ
во соработка со РО МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ
ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА КЛИНИКА
РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА

Почитувани колеги и драги колешки во овој т о т е н т т о јо т
внатрешен патник me поттикнува да ви ги презентират следните
инфортации нои се н адеват дека ќе ве инспирирасгг на noronem
степен на дружење кое толку лпногу и т недоагасува на бетонските
ходници од зградата на Филозофскиот факултет. Со надеж дека овој
натпис ќе ве поттикне за плодна соработка со редакцијата, сите ве
cqkq

истата, а посебно наииите внатрешни псггници.
ПРЕЗЕРВАТИВ - КОНДОМ
-Хигиенска гумичка

Презервативот е наједноставно, мошне сигурно и евтино средство за
спречување на бременост. Во светот овој вид на контрацепција е мошне
распространет, за разлика од нашата средина. Зошто така? Од проста
причина што го користат мажите. Тие сите обврски околу кантрацепцијата им ги препуштија на жените, девојките, партнерките. Со желба
планирањето на семејството да стане грижа на обата партнера да се
намали толкавиот број на абортуси кој постои во нашата земја со сите
последици што жената често ја прават инвалид во бракот,семејството
и опшеството,и овој пат ви се обраќаме заедно.
Имаме на ум дека е потребно време и вистинска информација и
за самата партнерка да го прифати ова контрацептивно средство.
Презервативот е изработен од фина, тенка гума. Се навлекува на
половиот орган на мажот пред односот со што се спречува навлегувањето на сперматозоидите во телото на жената.
БИТНО Е ДА ЗНАЕТЕ
- секогаш се зема нов презерватив;
- се користи само оној презерватив на кој е наведен рокот на
траењето;
- презервативот се става на половиот орган во фаза на ерекција
(набрекнување) и
пред било каков контакт со гениталната
(срамната) регија на партнерката;
- презервативот се навлекува така што на врвот да остане
еден сантиметар слободен простор исполнет со воздух;
- по завршениот однос мажот треба со рака да го придржи
презервативот со цел при извлекувањето на половиот орган од
вагината да не дојде до изливање на семената течност или пак
презервативот да не остане во вагината.
Презервативот е ВИСОКО-СИГУРНО СРЕДСТВО во заштитата од бременост.
ПРЕДНОСТИ
- штити од пренесување на полови болести и СИДА;
- штити од развој на "рак" на грлото на матката;
- се наоѓа во слободна продажба.
НЕДОСТАТОЦИ
- не постојат.

Внатрешеи Псјтник
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ХОРМОНСКА КОНТРАЦЕПЦИЈА
- КОНТРАЦЕПТИВНА ПИЛУЛА ( АП )
Апчето е едно од најефикасните контрацептивни средства. Повеќе од сто милиони жени во ширум светот
го применуваат овој вид на планирање на семејството»
Како пилулата ја спречува несаканата бременост
Контрацептивните апчиња користат хормони слични
на хормоните кои се создаваат при секој менструален
циклус во јајндеците на жената. Меѓутоа, хормоните од
апчдењата така ја менуваат хормонската рамнотежа во
телото на жената што го оневозможуваат создавањето и исфрлањето на јајцето.

Видови на пилули
Поотојат апчиња кои користат (содржат) разн^ вшдови и комбѕшацш на хормонш, Која ќе ја земате Вие
ќе ви одредде гинекологот водејќѕл еметка за Вашата
животна доба и здравотвената еоетојба.
Употреба
Многу е важно апчињата да се користат односно да
ое земаат строго според улатотвото. Тоа, пред се,
значи дека пилулите шѕораат да се aesviaaT секојдневно,
најдобро во шсто време. бидејќде само на тој начин се
овозможува нивното дејство.
Само едно прескокнато апче (пилула) доведува
до крварење и постои можност за бреаденоот. Ако вм
се случм тоа5 исгшјте ја заборавената пилула што
побрзо и внимавајте следната да ја земите на вревде.
Првата пилула од првата кутија најдобро е да
се земе првиот ден на менструалното крварење со
цел ш во тој прв циклус да бидете заштитени. По
една завршена кутија се паузира седум дена и се
почнува со втората кутија пилули. Најчесто за време
на паузата се добива нешто послабо менструално
крварење кое може и да изостане» Во случај крварење воопшто да нема, обратете се кај ваѕишт гинеколог.
Ако за време на употребата на контрацептивните
пилули Ви се случм оскудно да крварите, немојте да
престанете да ги пиете гшлулите, туку за тоа известете го вашиот гинеколог.
Предности
- многу сигурно контрацептивно средство
- менструациите стануваат редовни, помалку оѕ обилни
и безболни
- исчезнува и предменструалната напнатост во граДите
- пилулата делува заштитно врз бенигните тумори на
градите и јајниците
- пилулата штити од извесни видови рак на матката и
јајниците.

Несакани дејства
Многу жени добро ги поднесуваат пилулите.
Други, имаат повреадени главоболки, чувство на напнатост5 добиваат на тежина. Овие несакани дејства
об^чно мочезнуваат по неколку месеци на употреба
на гшлулите. ко ако долго траат Вашиот лекар може
да Ви одреди друг тап на пилули.
Пилулата како контрацептивно средство не се
препорачува за жени кои имаат проширени вени,
повишен крвен прдатисок и заболување на срцето.
Претходно прележана жолтица, е причина да се
одлучите за друга метода. Жени ком пушат можат да
употребуваат контрацептавна гшлула до 35. година, a
непушачи до 40. година
Идно раѓање
Кога ќе се одлучите да родите дете преотанете
да користите контрацептивни пилули. По неколку
месеци Вашата менструација ќе стане уредна. Повеќето
гинеколози сметаат дека жената која сака бременост
треба да користи некое друго контрацептивно средство (презерватив, дијафрагма, хемиски средства) 2-3
ѕуѕесеци по престанокот на улотребата на контрацептивни пилули.
Заштита во форма на инекција
Покрај пилулата, хормонската контрацепција е
можна и во форма на инекција. Хормонот преку икекција се внесува во мускулот од каде бавно се ослободува. Една инекција, зависно од видот и количината
на хормонот, штити од бременост 1, 2 или 3 месеци.
Главниот недостаток на овој вид хормонска контрацепција е што менструалниот циклус често станува
неуреден. Препорачуваме да го користат жени на кои
другите контрацептивни средства не им одговараат.
(позајмен текст)
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ФРАГМЕНТИ 3 А ЖЕНАТА
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Жената е како мачка. Љубопитна во движење, слободна, наизглед хаотична, непогрешлива. Ако
сакаш да ја допреш, направи го тоа
тивко пополека првиот пат, за да
не избега. Остави ја вратата
отворена, сама ќе влезе. He терај
ја внатре, оти нема да сака, ако не
влезе по своја волја, нема да се
случи ништо значајно. Мора сама
да дојде. Ги памети лошите постапки на господарот, но кога е гладна, доаѓа. Сака да се да се дружи,
но секогаш е сама за себе. He го
сака првиот брз чекор, вториот не
и пречи. He ги покажува чувства
ниту кога ги има. Чувствата ги
ползува за да ја оствари намерата. Доаѓа кога не ја очекуваш.
Делува таинствено, бидејќи не се
разбираат нејзините особини.
Малку е површна, освен кога е во
борба. Љубопитноста е нејзина
судбина и знај дека подобро
слуша, отколку што гледа. Лесно
спие. Таа е ноќно животно. Ја
признава силата но од неа не се
плаши.

Женската склоност спрема
уредноста потекнува од нејзиното
несвесно тежнение да го предизвика мажот на создавање неред. Ако
успее во тоа жената му префрлува на мажот - како, тој е оној што
прави неред. Од оваа состојба
може да се извлече следниов заклучок: мажот внимава на своите
постапки во својата родена куќа,
што го доведува да набедување
дека жената владее со куќниот
простор. Кога е веќе со тоа набедување, лесно може да биде натеран
да прави и други значајни женски
барања.

Ретко кога жената ќе го осуди мажот кој убил еден или повеќе
луѓе од „љубов",под услов да не им
наштетил на жените.
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Жената е како трендафилот.
He сака да раѓа ако ја пуштиш да
расте премногу високо.

@ @@

Жената има распливната сексуална енергија, со мала маса, која
пливајќи има способност брзо да
се фокусира во акција. Се работи
за енергија во повеќе бои и со неправилен облик.
Мажот има праволиниска сексуална енергија, секогаш насочена кон
акција која тешко се фокусира ако
нешто ја прекине во дејството од
првиот налет и од првата намера.
Таа е во една боја од моментот на
делување.
@@@

Жената не се плаши од мажот.
Таа се плаши од другите жени.

Мажот после оргазмот станува чиста табла на која можат да
се испишуваат нови женски пораки и барања.

© ©©
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Интересно е што жените најчесто не ги спречуваат мажите да
пцујат. Ова доаѓа оттаму што пцовките
најчесто се поврзани
со полни (секс) асоцијации, а тоа е подрачје кое жената го
смета за свое. Освен
тоа, машката пцовка
е секогаш искрена,
што гарантира отвореност на мажот, така што вкупното
расположение во моментот на пцуењето
жената може да го
исползува за лична
оперативност. Дури
и кога нејзе и се упатени пцовките од мажот, жената успева
да го исползува моментот на афект кај
мажот за свои ксти
цели.

Жената после оргазмот станува помирна, позадоволна и помалку
заинтересирана за активност од било кој вид. Таа после сексуалниот
чин веќе поприлично го познава
мажот и од неговото однесување
тогаш зависи дали нејзиното интересирање за него ќе расте или ќе
опаѓа.
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М аш кото опуртунистичко
однесување не им пречи на жените, дури тоа ја предизвикува нивната љубопитност. Маж кој и
против-речи на жена претставува
поголем предизвик за неа.

© @@
Жената не ја вознемируваат
никакви случки од надворешниот
свет па и колку значајни биле, ако
не влијаат на неа самата. Мажот
сочувствува со туѓите неволји за
да се претстави во околината како
некој што се грижи за другите. Таа
оваа наводна грижа ја покажува на
потеатрален начин од мажот (па
затоа жените се претставуваат
како хуманисти!).
Внатрешен Патник
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Сексот е најважно женско оружје, а повеќе и заради мислењето на мажите
дека тој е најважното нешто
што ним им е потребно.

©©©
Веројатно кај мажите,
кога им зборуваат жените,
се јавува изменет акустично
- спознаен прием, оти неверојатно е на се што можат
жените да ги наговорат
мажите.

© @©
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Мажите се главно семејно ориентирани, а жените
на прво место се племенски
ориентирани, семејството
им е на второ место.

@©@
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Мажот обично има посилна,
но во суштина природно попопуслива психичка конструкција. Жената обично има послаба, но во
суштина непопуслива конструкција.

© ©©
Две најчести места од кои
жената ги упатува своите барања
спрема мажот се креветот и трпезата.

©@ ©

Жената многу рано во својот
живот сознава скоро се за мажите.
Она што се вика женско созревање се однесува на нејзиното разбирање на другите жени, односно
на својата конкуренција.
©@ @

На жените не им е потребно
да знаат исто колку и мажите, ним
сосема им е доволно да ги набедат
мажите дека тие знаат исто колку
ним.

©©@
HE ТРЕБА ДА СЕ СЛУШААТ ЖЕНИТЕ И HA ОСНОВА
HA ТОА ДА СЕ ЗАКЛУЧУВА.
ТРЕБА ДА СЕ ГЛЕДААТ, БИДЕЈЌИ КОГА СЕ ЖЕНИТЕ ВО
ПРАШАЊЕ ОСЕТОТ ЗА ВИД
ПОВЕЌЕ НИ ПОКАЖУВА ОТКОЛКУ ОСЕТОТ 3 А СЛУХ.
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Жените повеќе го почитуваат
она што не се и она што не го можат. Мажите повеќе го почитуваат она што се и она што можат.

Еволуцијата не признава молби, туку изнудување со кое се потиснуваат другите случки кои би
се одиграле, ако изнудувањето не
е употребено. Употребата на молба во решавањето на проблемите
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постои само каЈ лугето, a ja
измислиле жените како
одличен начин делот на
машката психичка енергија
да се стави во женска служба. Секако, молбата може
да биде упатена и на истополовиот припадник на видот, бидејќи тој начин е дел
од моралот. Луѓето со задоволство им прават чест на
другите личности (доколку
ништо не губат), бидејќи со
тоа стекнуваат привремен
впечаток на надмоќност.

@@©

Сите женски недоумици и проблеми се поврзани
за тоа таа да му се допадне
на мажот. Од неуспешниот синдром на допаѓање потекнуваат и
најголемиот број болни состојби
кај жената. Кога жената ќе му се
допадне на мажот, се тече со природниот еволутивен тек во кој
таа е во подобра позиција бидејќи
е бенефициран носител на еволутивните тежненија на нашиот вид
(човечки).

•~

Уметниците од сите
видови најчесто се мажи, a
нивните дела често ги изразуваат нивните неразбирање спрема жените. Мажите
уметници, зани-маваќи се
со уметност, со тежок и
насетувачки напор и работа, доаѓаат до трошки од
она што жените секојдневно го извршуваат во
својата практична дневна уметност.
И додека мажот мисли дека
зад ангелското лице на жената се
крие непознавање на уметноста
или на пример физичката хемија,
нема да знае дека достигањата во
науката и уметноста се женски
дела и дека тој - мажот е турнат да
ги создава, несвесен дека женскиот биолошки работодавач знае
што од сето тоа ќе излезе и за што
ќе служи.

©@@
Пуштете ја жената да пати по
вас, инаку ќе пати по некој друг.

@ ©©
Жената пати конструктивно,
а мажот деструктивно.

© © ©
Жената никогаш не се вљубува веднаш. Вљубувањето на жената на прв поглед е привидно,
бидејќи во тој случај таа веќе има
подготвено имагинација која што
следи. Значи, ако жената се вљуби во вас на прв поглед, не сте вие
во прашање туку нејзината имагинација.

СТРЕЛЕЦ (КО Н Ц ЕН ТРИ ЧЕН )

ДЕВИЦА (РАСКАЛАШ ЕНА)
Човекот што минатиот месец безуспешно се обидувавте да го убиете во овој период ќе покаже разбирање за вас и ќе ви се понуди да
му ја пресечете десната рака. H e смеете да го одбиете, бидејќи тоа
ќе ви помогне при следните креативни напади. ЉУБОВ: Во овој
период вашите кошмарни соништа ќе станат стварност. Конечно
ќе ја најдете вистинската личност со која ќе можете да разменувате
внатрешни органи. 3 ДРАВЈЕ: Непотребно, но не пречи.
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ОВЕН (ПСЕУДОСЛУЧАЕН)

ВАГА (ДУПЛА)

Како еден од најзгодните знаци во целиот Зодијачки круг не треба
да се грижите за вашата тетратка, бидејќи ви одговара на вашата
тетрапак глава. 3 ДРАВЈЕ: Ти си болна (болен). ФИНАНСИИ: Немате пари затоа што сте сиромашни, а сиромашни сте затоа што немате пари. ЉУБОВ: Како и обично, има социопатолошки случаи што
ве сакаат.

Б И К (ТОТАЛЕН)

(

Најверојатно најголемиот дел од вашето време ќе го поминете со
колонијата на мравки, која како поклон ќе ја добиете на 17ти Август. П отрудете се да прочитате неш то ш то е различно од
телешопингот на А1 и ќе видете дека и тоа е можно. ЗДРАВЈЕ:
Среќно-мизерно. ФИН АН СИ И: Купете си целовечерно пиво.
Љ УБОВ: Easy like Sunday morning.

БЛИ ЗН А Ц И (ПОЛОВНИ)

Во периодот што измина бевте cool, high, down & stoned, но сега
сакате да се вратите кон корените и да бидете Чок. Купувањето на
квадратна вошка благонаклоно ќе биде прифатено од било кој дедо.
ЗДРАВЈЕ: Избегнувајте го вашиот колега со torsion патики бидејќи
мравјата киселина што ја излачува влијае врз наслагите на мртви
клетки околу вашите петици. Љ УБОВ: Овој месецне се заебавајте
наоколу.

)

Вашиот проблем е што сте всушност девица, а не стрелец. Ако
сакате да појдете на шопинг во С оф ија, купете си карта до таму, но
внимавајте, овдека имате одлична шанса да се вработите како бејбиситерка на дечиња од 18-24 год. Знаејќи ја вашата невнимателност, може да се претпостави дека ќе ја пропуштите. ЗДРАВЈЕ: Ке
ви се поправи откако ќе престанете да ги јадете родителите/ХУМ А Н И ОДНОСИ: Засега никакви. Ф И Н А Н СИ И : Н епознати
личности ќе ви понудт 150 DEM за двочасовна работа.

РИ БИ (Н ЕКО ЛКУП АТИ А КЛИМ АТИЗИРАНИ)

Вистински период да го примите Исус, Алах Баба и четириесетте
разбојници, но никако немојте да си дозволите инцест. ИСХРАНА:
Купете си едно табле јајца од Радишани. ЗДРАВЈЕ: Оваа година
менопаузирајте. Љ УБОВ: Фрустрирани сте до точка.

РА К (ДОЛГОМЕТРАЖЕН)

Лошо. Ептен лошо. Бидејќи ете близнаци, се ќе делите на две, па
немојте да бидете изненадени ако не сакате да се гледате еден со
друг. А ко сакате да врескате, сега е најдобар период за тоа
.ЗДРАВЈЕ: Здрави сте како кременадла. ЉУБОВ: Возможна но не
и веројатна. ФИНАНСИИ: ММФ нема да ви даде кредит па нема
ни ние.

ЧКРА П ЈА (МОТОРНА)
Вашиот деловен партнер пека повторно да го составите, но немојте
да бидете премногу класични. Употребете го својот Внатрешен Патники бидете дијаболично-ексцитаторно креативни. ЗДРАВЈЕ: Десет
илјади тумори во вашиот мозок ви кажуваат дека сте бесмртни.
ВЛАКНЕСТИ ПОВРШИНИ: Регулирајте ги.

ЈА РЕЦ (ЕКУМ ЕНСКИ)

Во следните неколку недели ќе сонувате дека сте ги решиле сите
проблеми на комшијата, кој за возврат ќе ви поклони четири неонки. Ке имате проблеми со вилицата, па најдобро е џвакањето на храната да му го доверите на вашето куче. Една пријатна колешка ќе
ви ги искрши сите коски, потрудете се да уживате во тоа. Љ УБОВ,
ЗДРАВЈЕ,ФИНАНСИИ: Купете си португалски бумбар.

Пријатно сте изненадени, но веднаш потоа и разочарани. Пријатното изненадувањ е се долж и на д о б и вањ ето а на списанието
Внатрешен Патник, а разочарани сте откако ќе го прочитате.
ЗДРА В ЈЕ: П овеќе да јадите месо од коала Лумпур. Љ УБО В:
Прочитајте ја страната 20, ќе ви треба во вториот и третиот квартал
на оваа година.

<АЛЛ
ВОДОЛИЈА (КОНТАМ ИНИРАНА)
Н екоја од наредните блаж ени ноќи ќе ве посетат двајца хедонистички настроени вонземјани. Немојте да се спротивставувате
зашто така е повозвишено. Планетите ви се наклонети за 23 степени. ЗДРАВЈЕ: Вградете нова лева хемисфера. ОДНОСИ CO ЈАВНОСТА: Мошне продлабочени, каталошки средени и плодни.

ЛАВ (КОМ ЕМ ОРАТИВЕН)
Вашата крв истекува на непотребни места. Приберете се малку
Последователното рециклирање ќе ви заштеди значителни финансиски средства. ЉУБОВ: Сите партнери ве изневеруваат. Обидете
се да ги убедите дека не сте истрошени. ЗДРАВЈЕ: Залепете се за
пијавиците.

Судбината ви е во нашите раце,
вашиот Внатрешен Патник е под наша контрола,
вие живеете во нашите соништа.
Радувајте се што сме толку великодушни.

^

Внатрешен Патник
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